اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي 1443-1442ﻫـ

الهيئة العامة للتجارة الخارجية
التقرير السنوي 1443-1442هـ
2021م

خادم الحرمين الشريفين الملك

ملك المملكة العربية السعودية
حفظه الله

صاحب السمو الملكي األمير

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
حفظه الله

وفقا للمادة رقم ( )29من نظام
ً
التقرير
عد هذا
ُأ َّ
ُ
تنص على« :أن ترفع جميع
مجلس الوزراء التي ُّ

الوزارات واألجهزة الحكومية األخرى إلى رئيس

يوما من بداية كل
مجلس الوزراء ،خالل تسعين ً
عما حققته من إنجازات ،مقارنة
سنة مالية،
تقريرا َّ
ً

بما ورد في الخطة العامة للتنمية في السنة

المالية المنقضية ،وما واجهها من صعوبات ،وما

تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها».

المحتويات

كلمة معالي المحافظ

13-12

نبذة عن الهيئة

25-14

النشأة

16

الرؤية

17

األهداف اإلستراتيجية

17

المهام

18

مجلس اإلدارة

20

قرارات مجلس اإلدارة في عام 2021م

22

الهيكل التنظيمي

24

الوضع الراهن للتجارة الخارجية

37-26

إنجازات الهيئة ومشاريعها

81-38

أواًل :اإلستراتيجية والسياسات التجارية
ً

40

ثانيا :االتفاقيات والمنظمات الدولية
ً

46

ً
ثالثا :المعالجات التجارية

55

رابعا :العالقات الدولية
ً

58

خامسا :شؤون القطاع الخاص والتمثيل الدولي
ً

66

سادسا :الدراسات والتقارير
ً

76

سابعا :القوى البشرية
ً

77

التحديات ومقترحات المعالجة
ِّ

85-82

التـقــــرير السـنــوي
1443هـــ 2021 -م

كلمة معالي محافظ الهيئة

األستاذ /عبد الرحمن بن أحمد الحربي

الهيئة العامة للتجارة الخارجية في عامها الثالث

ُخ ًطا ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030
عموما،
االقتصاد العالمي
يمر بها
ً
ُ
الرغم من الظروف االستثنائية التي ُّ
على ُّ

خصوصا؛ بسبب تداعيات جائحة كورونا (كوفيد  ،)19تمضي
والتجارة الخارجية
ُ
ً
ُ
ثابتة واثقة نحو
ٍ
بخ ًطا
العامة للتجارة الخارجية ،للعام الثالث على التواليُ ،
الهيئة
َّ
مقدمتها :تأكيد
نشئت ألجلها ،وفي
الوفاء بالتزاماتها ،وتحقيق األهداف التي ُأ ِ
ِّ
وعالميا،
إقليميا
مكانة المملكة العربية السعودية التجارية ،بوصفها مركزً ا
ًّ
ًّ
الخاص
القطاع
والدفاع عن مصالحها في مجاالت التجارة الخارجية ،وتمكين ِ
ِّ
ِّ

المنظمات واالتفاقيات
َّ
تعزيز ُحضورها في
فضاًل عن
ً
من المشاركة الفاعلة بها،
ِ
تنمية االقتصاد الوطني.
ِ
سهم في
الدولية التجارية ،بما ُي
ُ
والمعاهدات َّ

بدءا من االنتهاء من
وقد شهد العام ُ
المنصرم 2021م الكثير من اإلنجازاتً ،
منظمة التجارة العالمية ،الذي
مراجعة السياسات التجارية الثالثة للمملكة في َّ
ً
وصواًل إلى رفع مشروع
ً
جهة حكومية برئاسة الهيئة،
أربع وأربعون
شاركت فيه ٌ

فقا
اإلستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية (2026 - 2022م) لالعتمادَ ،و ً

النظامية المتَّ بعة .إضافة إلى الموافقة من ِقبل مجلس الشورى على
لإلجراءات
َّ

نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية وإحالته إلى مجلس الوزراء لالعتماد.
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وألهميــة مجالــس األعمــال الســعودية األجنبيــة فــي توطيــد العالقــات فــي

المجــاالت االقتصاديــة المختلفــة بيــن مجتمــع األعمــال بالمملكــة والــدول
ثنائيــا خــال عــام 2021م ،فضـ ًـا
النظيــرة ،فقــد ُأ ِ
نشـ َ
ـال ًّ
ـئ ثالثـ َـة عشـ َـر مجلـ َ
ـس أعمـ ٍ
عــن المجالــس القائمــة.

وتسعى الهيئة لتوسيع نطاق التغطية الجغرافية للملحقيات التجارية؛ بهدف
الصادرات السعودية غير النفطية من
اإلسهام في زيادة التبادل التجاري،
وتمكين َّ
ِ

َ
السعودية
ادرات
ِ
الص
َ
وتذليل
النفاذ إلى األسواق الخارجية،
العقبات التي تواجه َّ
ِ
في الخارج ،وجذبِ االستثمارات األجنبية إلى المملكة.

الضارة؛
وانطالقا من جهود الهيئة في حماية المنتجات الوطنية من الممارسات َّ
ً
ُ
الدفوع القانونية في سبعة من
معنيا،
طرفا
المملكة بصفتها ً
شاركت
وقدمت ُّ
َّ
ًّ
ً
إضافة إلى
الصادرات السعودية،
ضد َّ
تحقيقات المعالجات التجارية المقامة َّ

الدعم للقطاع الخاص المعني ،كما جرى االنتهاء من خمسة تحقيقات
توفير َّ

الصادرات السعودية.
ضد َّ
في المعالجات التجارية َّ

ُ
العامة للتجارة الخارجية
الهيئة
حققته
لكل ما َّ
مزيد من التفاصيل ِّ
ٍ
ولالطالع على
ِّ
َّ

نضع بين أيديكم هذا
من إنجازات ،وما َش ِه َدته من تطوير في عام 2021م؛
ُ
فق أعلى معايير الكفاءة والشفافية ،مع
موضحا التطورات والمنجزات َو َ
التقرير،
ً

َ
ورائدنا
أي من أعمالنا ،وكانت دليلَ نا
رؤية المملكة 2030م لم ِ
تأكيد أن
َ
تغب عن ٍّ
ونبذله.
ُ
جهد بذلناه
ٍ
كل
في ِّ

آيـات ُّ
سـيدي خـادم الحرميـن
الشـكر ِ
أتقـدم بأسـمى ِ
وفـي الختـام،
والعرفـان إلـى ِّ
َّ

َّ
وسـيدي صاحـب السـمو
الشـريفين ،الملـك سـلمان بـن عبـد العزيـز آل سـعود،
ِّ
ولـي العهـد ،نائـب
الملكـي ،األميـر محمـد بـن سـلمان بـن عبـد العزيـز آل سـعود
ِّ

تحظـى بـه
حفظهــما اللـه تعالـى ،علـى مـا َ
َ
رئيـس مجلـس الـوزراء وزيــــر الدفـاع،
ُ
ويـات
ممـا جعلهـا
الهيئـة
َ
ضمـن أولَ َّ
العامـة للتجـارة الخارجيـة مـن دعـم وتمكيـن؛ َّ
َّ

التنميـة والتطويـر.
ِ

ُّ
رئيس مجلس اإلدارة الدكتور
ِ
موصول لصاحب المعالي وزير التجارة،
ٌ
كر
والش ُ

الموقرين ،وشركائنا من
َّ
الق َصبي ،وأعضاء مجلس اإلدارة
ماجد بن عبد الله َ

َّ
الغ َرف السعودية ،ومجالس
ممث ًاًل باتحاد ُ
الخاص -
والقطاع
القطاع الحكوميِ ،
ِ
ِّ
قدمـوه
األعمال السعودية األجنبية المشتركة ،وجميع منسوبي الهيئة ،علـى مـا َّ
زات وجهود
نج ٍ
ُ
عزم وثقة بما يحمله
ٍ
مـن
مستقبل الهيئة من ُم َ
مميــز .وكلُّ نا ٌ
جهد َّ

الريادة التي
تُ سهم في تحقيق تطلُّ عات قيادتنا الحكيمة ،والوصول بوطننا إلى ِّ
تليق به.
ُ
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النشأة
األوامر الملكية واألوامر السامية ،وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في شأن إنشاء الهيئة

1

1440/04/25هـ
قرار مجلس الوزراء رقم ( )211بإنشاء

الهيئة العامة للتجارة الخارجية

2

1440/07/16هـ
األمر الملكي رقم (أ )265/بتعيين

األستاذ /عبد الرحمن بن أحمد الحربي
محافظا للهيئة بالمرتبة الممتازة
ً

3

1441/11/23هـ
قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم ()741
المتضمـــن الموافقـــة علـــى تنظيـــم
ا لهيئـــة

أبرز ما جاء في قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء الهيئة
سمى (الهيئة العامة للتجارة الخارجية) ،تتمتع باالستقالل
1.تُ نشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية ،تُ َّ
المالي واإلداري.

ُ 2.ينقل إلى الهيئة اآلتي:
•جميع المهمات واألعمال والصالحيات الموكلة إلى وكالة التجارة الخارجية في وزارة التجارة
واالستثمار ،وما يتصل بها ،واإلشراف على الملحقيات التجارية في الخارج.

•جميع المهمات واألعمال المتعلقة بالسياسة واإلستراتيجية الخارجية ذات الصلة بالتجارة
واالستثمار ،وتمثيل المملكة في منظمة التجارة العالمية ،والمحافل الدولية األخرى ،وما يتصل
الدولية ،والمفاوضات وتسوية المنازعات المتعلقة بها ،وكذلك المعالجات
بالعالقات التجارية َّ

والدعم والتدابير الحمائية الوقائية.
التجارية التي تشمل مكافحة اإلغراق َّ
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الرؤية
تعظيم مكاسب المملكة التجارية الدولية ،والدفاع عن مصالحها في مجاالت التجارة الخارجية ،بما يسهم
في تنمية اقتصادها الوطني.

األهداف اإلستراتيجية
فتح األسواق للتجارة

توسيع نطاق وصول السلع والخدمات السعودية إلى األسواق الخارجية ،عبر تعميق
والحد من
العالقات مع الشركاء التجاريين الحاليين ،واالنفتاح على أسواق جديدة،
ِّ
معوقات التجارة؛ بعقد اتفاقيات تجارية جديدة ،وإقامة َعالقات قوية بين الحكومات،
وتعزيز التجارة الرقمية بما في ذلك التجارة اإللكترونية.

تمكين القطاعات المحلية من خالل السياسات التجارية

دعــم نمـ ِّـو القطاعــات اإلســتراتيجية ،وتعزيــز المحتــوى المحلِّ ــي؛ لتطويــر ميــزة تنافســية
مســتدامة ،باالســتفادة الفاعلــة مــن السياســات واألنظمــة التجاريــة.

تعزيز القدرات التمكينية التجارية

تطويــر القــدرات فــي منظومــة التجــارة الخارجيــة (القطاعيــن الحكومــي والخــاص)،
واالســتفادة مــن مكانــة المملكــة فــي المنتديــات العالميــة ،والتحضيــر لتمثيــل صــوت
المصــدر الســعودي.
ِّ
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المهام
وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم  ،741تتولَّ ى الهيئة العامة للتجارة الخارجية القيام باالختصاصات
ً
التي ُأنشئت من أجلها ،ومنها:
وضع السياسات واإلستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بعملها،

بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة ،واستكمال ما يلزم في شأنها.

تمثيــل المملكــة فــي منظمــة التجــارة العالميــة ،والقيــام بالمهمــات
واالختصاصــات المتعلقــة بذلــك.

•المشاركة في المفاوضات الثنائية مع الدول الساعية إلى االنضمام إلى منظمة التجارة
العالمية ،بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
•متابعة تنفيذ التزامات المملكة تجاه المنظمة.
•متابعة تنفيذ الدول األعضاء اللتزاماتها تجاه المنظمة.
•التنسيق بين الجهات المختلفة في المملكة فيما يتعلق بالتجارة الدولية.
فض المنازعات التجارية المتعلقة بالمملكة لدى منظمة التجارة العالمية.
•متابعة قضايا ِّ
•تنسيق السياسات والمواقف مع الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية.

اإلشراف على مهمات الفريق التفاوضي السعودي والفرق الفنية المنبثقة

منه ،وتنسيق العروض والمواقف التفاوضية والموضوعات ذات الصلة
الحرة ،واالتفاقيات الثنائية
بمنظمة التجارة العالمية ،واتفاقيات التجارة
َّ

واإلقليمية والدولية واعتمادها.

تمكين صادرات المملكة من النفاذ إلى األسواق الخارجية ،وفتح أسواق

جديدة لها ،وإزالة المعوقات الخارجية التي تواجهها.

القيام بمهمات ومسؤوليات المعالجات التجارية ،والدفاع عن مصالح
ودوليا.
محليا
المملكة في هذا الشأن
ًّ
ًّ
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اقتراح ما تراه في شأن التعريفة الجمركية ،وإحالتها إلى الجهة المختصة.
إدارة عالقات المملكة الدولية في مجال التجارة الخارجية.
اإلشراف على الملحقيات التجارية.
اإلشراف على مجالس األعمال المشتركة مع الدول.
اإلسهام في توعية القطاعين (الحكومي والخاص) بالتزامات المملكة في

مستجدات وتطورات.
التجارة الخارجية ،وما يطرأ عليها من
َّ

تمثيل المملكة في المنظمات والمحافل اإلقليمية والدولية ذات العالقة
بشؤون التجارة الخارجية.

وفقا
ً
عقد مؤتمرات وندوات ولقاءات ذات عالقة باختصاصات الهيئة،
لإلجراءات المتبعة.

إعــداد دراســات وبحــوث وتقاريــر ،وإنشــاء قواعــد للمعلومــات ،متعلِّ قــة
بمجــال عمــل الهيئــة ،وتبــادل المعلومــات مــع الجهــات المحليــة واإلقليميــة
والدوليــة .بمــا فــي ذلــك تحليـ ُـل األثــر االقتصــادي لفــرص إبــرام اتفاقيــات
التجــارة الحــرة مــع الــدول والمجموعــات االقتصاديــة ،بالتنســيق مع الجهات
المعنيــة ،والرفــع بهــا.

اقتــراح مشــروعات األنظمــة واللوائــح ذات العالقــة باختصاصــات الهيئــة،

وتعديلهــا وفــق اإلجــراءات النظاميــة المتَّ بعــة.
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مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية

صاحب المعالي الدكتور /ماجد بن عبد الله القصبي
وزير التجارة رئيس مجلس اإلدارة

معالي األستاذ /عبد الرحمن بن أحمد الحربي
محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية

سعادة السفير /عيد بن محمد الثقفي
وكيل وزارة الخارجية للشؤون
السياسية واالقتصادية

20

معالي المهندس /أسامة بن عبد العزيز الزامل
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية

سعادة األستاذ /عبد العزيز بن متعب الرشيد
مساعد وزير المالية للشؤون الدولية
والسياسات المالية الكلية

سعادة الدكتور /نايف بن عبيد العتيبي
مستشار سمو وزير الطاقة لشؤون
التجارة الخارجية
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سعادة المهندس /عمر بن محمد السحيباني

نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء
لقطاع العمليات

سعادة الدكتور /سامي بن سعد الصقر

مستشار وزارة االقتصاد والتخطيط

سعادة الدكتور /عايض بن هادي العتيبي

سعادة المهندس /خالد بن عبد الله الغيث

سعادة الدكتور /سعد بن عبد الله خليل

االستثمارية

لإلدارة اإلستراتيجية

وكيل وزارة التجارة لحماية المستهلك

وكيل وزارة االستثمار لتطوير البيئة

سعادة األستاذ /فيصل بن سعد البداح

أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية

سعادة األستاذ /عبد الله بن صالح الحقباني
عضو مستقل

نائب رئيس الهيئة العامة للموانئ

سعادة الدكتور /عبد الرحمن بن مؤيد القرطاس

المستشار االقتصادي في وزارة البيئة
والمياه والزراعة

سعادة األستاذ /عبد العزيز بن راشد الرومي

سعادة األستاذ /يوسف بن عبد الله البنيان

سعادة األستاذ /عبد الكريم بن إبراهيم النافع

سعادة األستاذ /فريد بن سعيد العسلي

مدير عام االدارة العامة للتعاون الدولي
في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

عضو مستقل

عضو مستقل

عضو مستقل
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قرارات مجلس إدارة الهيئة
عدد من القرارات ،وأبرزها ما يأتي:
ٍ
وافق مجلس اإلدارة في عام 2021م على

23
رقم القرار

24
رقم القرار

26
رقم القرار

اللوائح اإلدارية والمالية متضمنة ُسلَّ م

 06أبريل 2021م

الترســية والتعاقــد مــع مكتــب المراجــع

 06أبريل 2021م

رواتب الهيئة.

الخارجــي.

إعادة تشكيل لجنة المراجعة لمجلس

اإلدارة

برئاسة

سعادة

الدكتور/

عبدالكريم الشامخ (من خارج المجلس)،
وعضوية سعادة الدكتور /عبدالله

 31مايو 2021م

الحسيني (من خارج المجلس) ،وسعادة
األستاذ /عبدالعزيز الرشيد (ممثل وزارة
المالية بالمجلس).

27
رقم القرار

28
رقم القرار

30
رقم القرار
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مصفوفــة الصالحيــات الماليــة والمــوارد
البشــرية واإلداريــة للهيئــة.

 31مايو 2021م

فصــــل وكــالــــة العــالقـــــات الــدوليــــة

والملحقيــــات التجــــارية إلى وكــالــتيــــن

منفصلتيــن ،همــا :وكالــة العالقــات

 31مايو 2021م

الدوليــة ،ووكالــة شــؤون القطــاع
الخــاص والتمثيــل الدولــي.

تشكيل لجنة برئاسة معالي محافظ

الهيئة ،تتولى تقييم ونقل وتسكين
جميع موظفي الهيئة على ُسلَّ م رواتب

الهيئة الجديد.

 30يونيو 2021م

نبذة عن الهيئة

31
رقم القرار

33
رقم القرار

34
رقم القرار

36
رقم القرار

38
رقم القرار

39
رقم القرار

تعييــن ســعادة الدكتــور /حمــد العوفــي
لشـــغل منصـــب وكيـــل المحافـــظ
للمنظم ــات واالتفاقي ــات الدولي ــة ف ــي

 15سبتمبر 2021م

الهيئـــة.

االستعانة لمدة عام بجهة استشارية
لديها خبرة في مجال المراجعة ،لدعم
اإلدارة الناشئة في مرحلة التأسيس

 30سبتمبر 2021م

والتشغيل.

الحساب الختامي للهيئة لعامي 2019م
و2020م وتقرير مراجع الحسابات.

الئحة لجنة المراجعة لمجلس اإلدارة.

ترقية سعادة المهندس /جابر بن منور

المشعل إلى منصب وكيل المحافظ

 15نوفمبر 2021م

 19ديسمبر 2021م

 30ديسمبر 2021م

للعالقات الدولية.

افتتاح ملحقية تجارية في اليونان.

 30ديسمبر 2021م
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الهيكل التنظيمي
وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد من )5( :وكاالت ،و( )15إدارة عامة ،و( )26إدارة،
ً
تتكون الهيئة
و( )3لجان تابعة لمجلس اإلدارة ،و(لجنتين) تابعتين لمعالي المحافظ ،إضافة إلى األمانة العامة

لمجلس اإلدارة.

مجلس اإلدارة

اللجنة التنفيذية
لجنة المكافآت والترشيحات

لجنة المراجعة

المحافظ

إدارة المراجعة الداخلية
اإلدارة العامة للشؤون القانونية

إدارة المخاطر وااللتزام

إدارة التواصل واإلعالم

إدارة األمن السيبراني

وكالة شؤون القطاع الخاص والتمثيل الدولي

وكالة المنظمات واالتفاقيات الدولية
الوحدة االستشارية
مكتب المندوب الدائم لدى
منظمة التجارة العالمية

اإلدارة العامة لشؤون القطاع الخاص

اإلدارة العامة للشؤون
القانونية والفنية
اإلدارة العامة للمفاوضات
ومنظمة التجارة العالمية
إدارة االتفاقيات والسياسات
التجارية

إدارة السلع
إدارة الخدمات واالستثمار والتجارة
اإللكترونية

24

إدارة عالقات مجالس

إدارة عمليات وتقارير

إدارة شراكة القطاع

إدارة تطوير أعمال

األعمال

اإلدارة العامة
للمنظمات الدولية
إدارة المنظمات اإلقليمية
إدارة المنظمات االقتصادية
ومجموعة العشرين

اإلدارة العامة للتمثيل الدولي

الخاص

الملحقيات التجارية
الملحقيات التجارية
ملحق تجاري

نبذة عن الهيئة

األمانة العامة لمجلس اإلدارة

اإلدارة العامة لمكتب معالي المحافظ
اإلدارة العامة لإلستراتيجية والدراسات االقتصادية
اللجنة االستشارية
لجنة المخاطر العامة

وكالة العالقات الدولية

إدارة التقارير االقتصادية

وكالة المعالجات التجارية

إدارة الشكاوى
إدارة السياسات
وااللتزام والجودة

اإلدارة العامة للعالقات الدولية
إدارة أوروبا

إدارة األمريكيتين

إدارة إفريقيا

إدارة وسط وغرب آسيا

إدارة الدول العربية

إدارة شرق آسيا وأستراليا

إدارة الخليج العربي

وكالة الخدمات المشتركة

اإلدارة العامة للتحقيقات

اإلدارة العامة

في الضرر والوقاية

اإلدارة العامة للتحقيقات

للموارد البشرية
اإلدارة العامة للشؤون
المالية واإلدارية

في اإلغراق والدعم

إدارة الوثائق
والمحفوظات
إدارة المرافق
والخدمات

اإلدارة العامة لتقنية
المعلومات

اإلدارة العامة للدفاع عن
الصادرات

وكــــالـــة

إدارة عامة

لجنة

إدارة

25
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نظرة عامة على تجارة المملكة في السلع والخدمات

الشكل ( :)1الميزان التجاري للمملكة في السلع والخدمات 2020-2015م ،مليار ريال سعودي

91

68
1,104

981
652

203

832

352
101

)(38

)(211

2020

688

)(36

)(514

)(504

)(526

)(295

)(315

)(295

)(264

2019

2018

2017

2016

)(574

اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري

اﻟﺨﺪﻣﺎت

28

)(168
)(655

)(330

اﻟﺴﻠﻊ

تعبر عن :العجز في الميزان التجاري أو الواردات من السلع أو الخدمات.
القيم السالبة (بين األقواس) ّ

مصدر البيانات :البنك المركزي السعودي والهيئة العامة لإلحصاء.

763

2015

500

0
)(500

الواردات

)(517

65

54

1000

الصادرات

39

77

)(1000
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 .1التجارة غير النفطية

الشكل ( :)2الصادرات غير النفطية2020-2015 ،م ،مليار ريال سعودي

204

2020

229

235

2019

2018

193

2017

178

2016

190

2015

250
200
150
100
50
-

اﻟﺼﺎدرات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ

مصدر البيانات :الهيئة العامة لإلحصاء.

الشكل ( :)3حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي الصادرات السلعية2020 ،م

5%
31%

26%

اﻟﺼﺎدرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

69%

اﻟﺼﺎدرات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ

اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ

مصدر البيانات :الهيئة العامة لإلحصاء.
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 .2الشركاء التجاريون

أ .الصادرات السلعية
الشكل ( :)4أبرز عشر وجهات لصادرات المملكة السلعية2020 ،م

ﻣﻠﻴﺎرا
44
ً
%6.8

ﻣﻠﻴﺎرا
62
ً
%9.6

ﻣﻠﻴﺎرا
54
ً
%8.3

ﻣﻠﻴﺎرا
19
ً
%2.9

ﻣﻠﻴﺎرا
17
ً
%2.6

ﻣﻠﻴﺎرا
120
ً
%18.4

ﻣﻠﻴﺎرا
60
ً
%9.2
ﻣﻠﻴﺎرا
20
ً
%3.1

القيم المذكورة بالريال السعودي.

مصدر البيانات :الهيئة العامة لإلحصاء.

30

ﻣﻠﻴﺎرا
17
ً
%2.7

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﻣﻠﻴﺎرا
31
ً
%4.8

الوضع الراهن للتجارة الخارجية

الشكل ( :)5الصادرات السلعية للمملكة حسب مجموعات الدول2020 ،م،
نسبة مئوية من إجمالي الصادرات السلعية
إجمالي الصادرات السلعية لعام 2020م

652.0
مليار ريال

11.1%

7.1%

6.6%

دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

دول اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

54.9%

2.1%

اﻟﺪول اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ

اﻟﺪول اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ

0.6%

11.3%

دول أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ وﺟﺰر
اﻟﺒﺎﺳﻔﻴﻚ

دول أوروﺑﺎ

5.3%

1%

دول أﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

دول أﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

الدول العربية ال تشمل دول مجلس التعاون الخليجي.

الدول اإلسالمية ال تشمل الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي.

الدول اآلسيوية ال تشمل الدول العربية واإلسالمية ودول مجلس التعاون الخليجي.

الدول اإلفريقية ال تشمل الدول العربية واإلسالمية.

نسبا أقل من .0.05
يوجد فروقات في المجاميع والنسب نتيجة تقريب األرقام وعدم تضمين الدول األخرى التي تمثل ً
مصدر البيانات :الهيئة العامة لإلحصاء.
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ب .الواردات السلعية

الشكل ( :)6أبرز عشرة مصادر لواردات المملكة السلعية 2020م

ﻣﻠﻴﺎرا
34
ً

ﻣﻠﻴﺎرا
22
ً

ﻣﻠﻴﺎرا
27
ً

ﻣﻠﻴﺎرا
15
ً

ﻣﻠﻴﺎرا
17
ً

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﻣﻠﻴﺎرا
55
ً
ﻣﻠﻴﺎرا
25
ً

ﻣﻠﻴﺎرا
12
ً
ﻣﻠﻴﺎرا
16
ً

القيم المذكورة بالريال السعودي.

مصدر البيانات :الهيئة العامة لإلحصاء.
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الشكل ( :)7الواردات السلعية للمملكة حسب مجموعات الدول2020 ،م
نسبة مئوية من إجمالي الواردات السلعية
إجمالي الواردات السلعية لعام 2020م

517.5
مليار ريال

9.5%

3.6%

4.8%

دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

36.9%

1.3%

اﻟﺪول اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ

اﻟﺪول اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ

0.9%

27.2%

دول أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ وﺟﺰر
اﻟﺒﺎﺳﻔﻴﻚ

دول أوروﺑﺎ

12%

3.8%

دول أﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

دول أﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

الدول العربية ال تشمل دول مجلس التعاون الخليجي.

الدول اإلسالمية ال تشمل الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي.

الدول اآلسيوية ال تشمل الدول العربية واإلسالمية ودول مجلس التعاون الخليجي.

الدول اإلفريقية ال تشمل الدول العربية واإلسالمية.

نسبا أقل من .0.05
يوجد فروقات في المجاميع والنسب نتيجة تقريب األرقام وعدم تضمين الدول األخرى التي تمثل ً
مصدر البيانات :الهيئة العامة لإلحصاء.
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 .3قطاعات التصدير واالستيراد

أ .صادرات المملكة السلعية حسب القطاعات

الشكل ( :)8الصادرات السلعية للمملكة حسب القطاعات 2020م ،نسبة مئوية من إجمالي الصادرات السلعية

69.2٪

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ

9.6٪

اﻟﻠﺪاﺋﻦ واﻟﻤﻄﺎط

8.9٪
3.0٪
2.5٪

6.8٪

مصدر البيانات :الهيئة العامة لإلحصاء.

34

ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ

ﻣﻌﺪات ووﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ

ﻣﻌﺎدن ﻋﺎدﻳﺔ وﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺗﻬﺎ

أﺧﺮى

الوضع الراهن للتجارة الخارجية

ب .واردات المملكة السلعية حسب القطاعات
الشكل ( :)9الواردات السلعية للمملكة حسب القطاعات2020 ،م ،نسبة مئوية من إجمالي الواردات السلعية

%21.1

آﻻت وﻣﻌﺪات

%16.0

ﻣﻌﺪات ووﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ

%10.3

ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ

%9.6
%6.7
%5.5
%3.9

ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت

%3.8

اﻟﻠﺪاﺋﻦ واﻟﻤﻄﺎط

%3.7

اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ

%3.6

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ

%3.1
%12.7

ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻏﺬاﺋﻴﺔ

اﻟﺒﺼﺮﻳﺎت واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻲ
أﺧﺮى

مصدر البيانات :الهيئة العامة لإلحصاء.
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أ .صادرات المملكة من الخدمات حسب القطاعات

الشكل ( :)10صادرات المملكة من الخدمات حسب القطاعات2020 ،م ،نسبة مئوية من إجمالي صادرات الخدمات

ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت

اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﺎدرات
اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻌﺎم 2020م
 38.6ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل

ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى

اﻟﺴﻔﺮ

اﻟﻨﻘﻞ

مصدر البيانات :البنك المركزي السعودي.
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ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
وﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ

الوضع الراهن للتجارة الخارجية

ب .واردات المملكة من الخدمات حسب القطاعات

الشكل ( :)11واردات المملكة من الخدمات حسب القطاعات 2020 ،م ،نسبة مئوية من إجمالي واردات الخدمات

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ
ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت

اﻟﺴﻔﺮ

إﺟﻤﺎﻟﻲ واردات
اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻌﺎم 2020م
 211ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل
اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
وﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻨﻘﻞ

ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى

مصدر البيانات :البنك المركزي السعودي.
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أواًل :اإلستراتيجية والسياسات التجارية
ً

إعداد اإلستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية
وتحقيقـا
ً
وتماشـيا مـع رؤيـة المملكـة 2030م،
انطالقـا مـن إيماننـا الراسـخ بحكمـة قيادتنـا،
ً
ً
تهتـم الهيئـة العامـة للتجـارة الخارجية بتعزيز التجـارة الخارجية للمملكة وتمكينها ،عبر وضع
ألهدافهـا،
ُّ

السياسـات التجاريـة التـي تُ مكِّ ـن صـادرات المملكـة مـن النفـاذ إلـى األسـواق الخارجيـة ،وفتـح أسـواق

جديـدة للمنتجـات الوطنيـة ،وتطويـر القـدرات فـي منظومـة التجـارة الخارجيـة بالتعـاون مـع القطاعين

أساسـيا ،وتعزيـز تلـك الشـراكة ،وتيسـير
العـام والخـاص ،وتعظيـم دور القطـاع الخـاص بوصفـه شـريكً ا
ًّ
القـدرات التمكينيـة لبيئـة األعمـال مـع الجهـات ذات العالقـة ،لتطبيـق أفضـل الممارسـات العالميـة
فـي بنـاء مسـتقبل أفضـل لوطننـا.

عدت
ولتحقيق األهداف التي ُأنشئت من أجلها الهيئة؛ فقد ُأ َّ

اإلستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية (2026 – 2022م)،

وفقا لإلجراءات النظامية المتَّ بعة.
ً
وجرى رفعها لالعتماد
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حوكمة إبرام االتفاقيات التجارية وذات الصلة بالتجارة
صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( )112وتاريخ 1443\2\14هـ بالموافقة على آلية عمل وحوكمة إبرام

االتفاقيات التجارية وذات الصلة بالتجارة الخارجية للمملكة العربية السعودية ،التي أعدتها الهيئة

بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بهدف التأكد من توافق تلك االتفاقيات مع التزامات المملكة الدولية،
وتعظيم االستفادة منها واألثر المترتب على إبرامها.

المستوى األول:
الموافقة واالعتماد

الحكومة المركزية

الجهات الحكومية
المعنية

الهيئة العامة
للتجارة الخارجية

المستوى الثاني:
الدراسة والتقييم
والرفع

الفريق التفاوضي السعودي

(عضوية جميع الجهات ذات العالقة)

اتحاد الغرف
السعودية

 8فرق فنية تفاوضية سعودية

المستوى الثالث:

(عضوية جميع الجهات ذات العالقة)

السلع

الخدمات

االستثمار

قواعد
المنشأ

المشتريات
الحكومية

النصوص
واألحكام
العامة

الملكية
الفكرية

التجارة
اإللكترونية

المراجعة وإعداد المواقف

التفاوضية والتفاوض

الرسم للتوضيح
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مشروع نظام المعالجات التجارية
ُ
الهيئـة علـى إعـداد مشـروع نظـام المعالجـات التجاريـة فـي التجـارة الدوليـة ،الـذي يهـدف إلـى
عملـت
المغرقـة والمدعومـة ،والوقايـة مـن الزيـادة
حمايـة الصناعـة المحليـة مـن الضـرر الناتـج عـن الـواردات ُ
فـي الـواردات ،والدفـاع عـن صـادرات المملكـة التـي تتعـرض إلجـراءات المعالجـات التجاريـة ،عبـر تطبيق
آليـات المعالجـات التجاريـة فـي اتفاقيـات منظمـة التجـارة العالميـة ،وهـي :اتفاقيـة مكافحـة اإلغـراق،
الدعـم والتدابيـر التعويضيـة ،واتفاقيـة الوقايـة .وتتولـى الهيئـة تمثيـل المملكـة بهـذا الشـأن
اتفاقيـة َّ
الضـارة فـي التجـارة الدوليـة
فـي منظمـة التجـارة العالميـة ،واللجنـة الدائمـة لمكافحـة الممارسـات َّ
باألمانـة العامـة لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي ،وجامعـة الـدول العربيـة.

تمت الموافقة على مشروع نظام المعالجات التجارية في التجارة
الدولية من ِقبل مجلس الشورى وإحالته إلى مجلس الوزراء.
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قواعد المنشأ الوطنية
ُ
الهيئة بإعداد وصياغة قواعد المنشأ الوطنية ،بالتنسيق مع الجهات المعنية من خالل الفريق
قامت
الفني التفاوضي السعودي لقواعد المنشأ ،وصدر قرار معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة

الزكاة والضريبة والجمارك ،باعتمادها وإصدارها لحين صدور نظام خليجي لهذه القواعد.
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مراجعة السياسات التجارية الثالثة للمملكة
أظهرت المملكة عبر مراجعة السياسات التجارية الثالثة ،التزامها بتطبيق قواعد واتفاقيات منظمة

التجارة العالمية ،وتمكين النفاذ إلى األسواق للسلع والخدمات ،وإحراز تقدم كبير في ظل رؤية

المملكة في مجال التنمية والتنوع االقتصادي منذ المراجعة الثانية ،حيث جرى إنهاء جميع مراحل
شهرا ،بمشاركة  44جهة
وإجراءات مراجعة السياسات التجارية الثالثة التي استمرت قرابة 14
ً
حكومية؛ بهدف إعطاء صورة حقيقية عن السياسات التجارية للمملكة ،واإلصالحات التي جرت في
المدة السابقة.

وقد تم الرد على جميع أسئلة واستفسارات الدول األعضاء بالمنظمة عن سياسات المملكة التجارية
التي بلغت ( )707أسئلة واستفسارات.

أشاد سعادة السفير رئيس هيئة مراجعة السياسات التجارية بمنظمة
التجارة العالمية في بيانه الختامي بالنجاح غير المسبوق الذي حققته
المملكة وما قامت به من إصالحات في مجال السياسات التجارية
ونوه الرئيس بما حققته المملكة من
واالستثمارية في أثناء المراجعةَّ ،
أن هذه
تحديات أزمة جائحة كورونا،
مشيرا إلى َّ
ً
إنجازات في ظل وجود ِّ
وخطتها للتنويع االقتصادي في
اإلنجازات تؤكد نجاح سياستها التجارية ُ
ظل رؤية المملكة .2030
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مراجعة السياسات التجارية الثالثة للمملكة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العالقة
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ثانيا :االتفاقيات والمنظمات الدولية
ً
ُ
الهيئـة بتمثيـل المملكـة فـي منظمـة التجـارة العالميـة ،والمنظمـات والمحافـل اإلقليميـة
تُ عنـى

والدوليـة ذات العالقـة بشـؤون التجـارة الخارجيـة؛ لتعزيـز وتعظيـم اسـتفادة المملكـة مـن عضويتهـا
فـي النظـام التجـاري متعـدد األطـراف والمنظمـات واالتفاقيـات التجاريـة الدوليـة.

االتفاقيات التجارية واتفاقيات التجارة الحرة
ُ
عددا
الهيئـة مـن إعـداد حصـر شـامل لجميع االتفاقيـات التجارية القائمة ومراجعتهـا ،واقترحت
انتهـت
ً

مـن الحلـول لتعظيـم اسـتفادة المملكـة منهـا ،كمـا درسـت الجـدوى االقتصاديـة إلبـرام اتفاقيـات

تجـارة حـرة مـع عـدد مـن الـدول والتجمعـات االقتصاديـة .وصـدر األمـر السـامي الكريـم رقـم ()19809
وتاريخ 1442/4/10هـ ،متضمنً ا االلتزام بتنفيذ ما ورد حيال االتفاقيات المسـتهدفة لعام (2021م-
ُ
المملكـة أولوياتهـا في مفاوضـات التجارة الحرة لألمانة العامة لمجلس
قدمـت
2030م).
وبنـاء عليـه َّ
ً

التعـاون لـدول الخليـج العربيـة لمواءمتهـا مـع دول المجلـس ،وتحديـد الـدول والتجمعـات االقتصادية
ذات األولويـة والجـداول الزمنيـة المسـتهدفة للبـدء أو اسـتئناف المفاوضـات معهـا.
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رفع القدرات في موضوعات االتفاقيات التجارية

01

02

03

عملت الهيئة على رفع كفاءة

في إطار رفع الوعي بالتزامات

إدراج اتــفــاقــيــات الــتــجــارة

وقــدراتــهــم عــبــر ورشـ ــة عمل

العالمية لدى القطاع الحكومي،

الموقع اإللكتروني للهيئة،

أعـــضـــاء الـــفـــرق الــتــفــاوضــيــة
م ــت ــق ــدم ــة بـ ــالـ ــتـ ــعـ ــاون مــع

منظمة التجارة العالمية في

االتفاقيات التجارية اإلقليمية
( )RTAشـ ــارك فــيــهــا أعــضــاء

الفريق التفاوضي السعودي.

المملكة في منظمة التجارة

عملت الهيئة على تنظيم ورشة
عمل

متقدمة

بالتعاون

مع

منظمة التجارة العالمية في

تراخيص االستيراد شارك فيها ()47

الــــــحــــــرة ل ــل ــم ــم ــل ــك ــة فــي

والــــتــــعــــريــــف بـــأهـــدافـــهـــا

ومزاياها ،مع إمكانية تحميل
نسخ إلكترونية منها.

ممثاًل من الجهات الحكومية ذات
ً

العالقة بتراخيص االستيراد.
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منظمة التجارة العالمية
مكتب المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة التجارة العالمية التي تضم  164دولة
يرتبط بالهيئة
ُ

عضوا؛ بهدف تعظيم مكاسب المملكة ،والدفاع عن مصالحها ،والمشاركة في بناء نظام تجاري
ً

عالمي مستقر وشفاف يخدم مصالح المملكة ،وتضمنت جهود الهيئة في عام 2021م في إطار
منظمة التجارة العالمية اآلتي:

مبادرات في إطار منظمة التجارة العالمية
مبادرة التشريعات المحلية للتجارة في الخدمات

ُ
المملكة للمبادرة في عام 2019م في إطار اإلعداد لرئاستها لمجموعة العشرين ،وتختص المبادرة
انضمت

بشروط الترخيص وإجراءاته لمقدمي الخدمات ،والمعايير الفنية ومتطلبات التأهيل في الدول األعضاء

سابقا في جداول
ً
المنظمين للمبادرة ،وتنطبق الضوابط الناتجة عن المبادرة على القطاعات المضمنة

االلتزامات في الخدمات.

الهدف :تعزيز الشفافية والقدرة على التنبؤ بالتغيرات التنظيمية في الخدمات بما يعظم الثقة بالمناخ

االستثماري في المملكة في مجال التجارة في الخدمات.

مبادرة تيسير االستثمار من أجل التنمية
عضوا بمنظمة التجارة العالمية (منهم المملكة)
في نوفمبر 2019م ُأصدر البيان الوزاري المشترك من ِقبل 98
ً
استنادا إلى النص الموحد غير
بشأن تيسير االستثمار من أجل التنمية .واتفق األعضاء على بدء المفاوضات
ً
المقدمة من ِقبل األعضاء.
الرسمي الذي أعده منسق المبادرة ،والذي يحتوي على جميع المقترحات
َّ

الهدف :تطوير االتفاقيات متعددة األطراف ،وتيسير االستثمار األجنبي المباشر ،وتبادل المعلومات.
مجموعة الحوار المنظم للتجارة واالستدامة البيئية  TESSDفي إطار منظمة التجارة العالمية

ـاء علــى توصيــة الجهــة المختصــة
انضمــت المملكــة لهــذه المبــادرة بموافقــة الفريــق التفاوضــي الســعودي بنـ ً

(وزارة الطاقــة).

الهدف :استعراض اإلنجازات والجهود الدؤوبة في مجاالت التغير المناخي ،والتعبير عن أولويات المملكة

ووجهات نظرها حسب ما تقتضيه الحاجة.
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مبادرة التجارة والصحة
انضمت المملكة إلى مبادرة التجارة والصحة في منظمة التجارة العالمية.
الهدف :تسهيل التجارة في السلع الطبية األساسية ،وتعزيز الجاهزية ألي أزمة صحية مستقبلية،
وتعاون منظمة التجارة العالمية مع المنظمات الدولية األخرى والقطاع الخاص لدعم إنتاج السلع الطبية
األساسية وتوزيعها ،بما فيها اللقاحات.
التوسع في تصنيع لقاحات (كوفيد )19 -
ُّ
ُ
المملكة كمنسق للمجموعة العربية في الحوار رفيع المستوى بشأن توسيع تصنيع لقاحات
شاركت
(كوفيد  )19 -لتعزيز الوصول العادل لها.
والحد من اآلثار السلبية وتعافي
الهدف :استكمال جهود المملكة في مواجهة جائحة كوفيد 19-
ِّ
االقتصادين الوطني والعالمي.
مبادرة البيان الوزاري المشترك للتجارة اإللكترونية
تسعى هذه المبادرة لالستفادة من سهولة التجارة اإللكترونية ،وقدرتها على إيجاد فرص جديدة للنفاذ
والسيما المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة
إلى األسواق الخارجية ،وتعزيز اندماج القطاع الخاص،
َّ
والمتوسطة في سالسل القيمة العالمية ،وزيادة حجم التبادل التجاري من السلع والخدمات ،إضافة إلى
تعزيز آليات حماية المستهلك اإللكتروني.
تنظم التجارة اإللكترونية بين الدول األعضاء.
الهدف :الوصول إلى أول اتفاقية دولية إلزامية ِّ
مفاوضات دعم مصائد األسماك
تشارك المملكة بفعالية في مفاوضات دعم مصائد األسماك في منظمة التجارة العالمية وتسعى لتضمين
اهتماماتها في مشروع الضوابط التي يجري التفاوض حولها قبل اعتماد نسختها النهائية ،وتضمين أحكام
نموا.
المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية واألقل ً
الهدف :وضع ضوابط ملزمة لحظر أنواع محددة من دعم مصائد األسماك التي تسهم في التخزين
المفرط والصيد الجائر ،واالمتناع عن تقديم أنواع الدعم التي تسهم في الصيد غير القانوني وغير المبلَّ غ
المنظم.
َّ
عنه وغير
فريق عمل المنشآت الحكومية التجارية 2022 – 2021م
ُ
ويعنى الفريق بالمنشآت التي تُ نشئها الحكومات
َ
المملكة
ترأست
فريق عمل المنشآت الحكومية التجاريةُ ،
ألغراض تجارية ،والمنشآت التجارية غير الحكومية التي تمنحها الحكومات مزايا خاصة وحصرية فيما يتعلق
بمشترياتها ومبيعاتها ،بما يؤثر على الواردات والصادرات للمنشآت التجارية األخرى.
تقيدها بقواعد منظمة التجارة
الهدف :مراجعة إخطارات الدول لهذا النوع من المنشآت؛ للتأكد من ُّ
العالمية ذات الصلة.
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المنتديات واللقاءات والزيارات في إطار منظمة التجارة العالمية

اجتماع وزراء التجارة للدول العربية التحضيري

على تطور المفاوضات متعددة األطراف بشأن

العالمية

المحتملة النضمام الــدول العربية لها ،وتجربة

للمؤتمر الــوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة
ُ
اجتماع وزراء التجارة
المملكة وترأست
استضافت
َ

للدول العربية التحضيري للمؤتمر الــوزاري الثاني

افتراضيا.
عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي ُعقد
ًّ
وتضمن إجراءات عملية للوصول لألهداف اآلتية:

م ـبــادرة التنظيم المحلي لـلـخــدمــات ،والـفــوائــد

المملكة في هذه المفاوضات.

المبادرة المشتركة للتنظيم المحلي للخدمات:

َ
عقدت ُ
ورشة عمل للمجموعة العربية
بعثة المملكة

بناء على طلب الواليات
بتاريخ  14أكتوبر 2021مً ،

إدراج اللغة العربية بوصفها لغة رسمية في

المتحدة واالتحاد األوروبي وأستراليا ،لتقديم

الضغط لحصول جامعة ال ــدول العربية ودولــة

الجوانب القانونية واإلجرائية ،بما في ذلك دخول

المنظمة.

فلسطين على صفة مراقب في المنظمة.

اجــتــمــاعــات مــجــالــس ولــجــان منظمة الــتــجــارة

العالمية:

ُ
منسق
َ
البعثة الدائمة -بوصف المملكة
َعقدت

عددا من ورش
المجموعة العربية في المنظمة-
ً

وفقا لآلتي:
العمل الموجهة لوفود الدول العربية ً
مبادرة التنظيم المحلي للخدمات:

ُعقدت بتاريخ  22مارس 2021م ،لتسليط الضوء
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تحديث عن حالة المفاوضات في المبادرة ومعالجة
الورقة المرجعية حيز النفاذ ،وأثمرت الورشة عن
انضمام البحرين للمبادرة.

االبتكار الشامل والتقنية

شـاركت بعث ُـة المملكـة فـي منظمـة التجـارة

العالميـة بعقـد ورشـة عمـل بالتعـاون مـع

وزارة

الطاقـة

بعنـوان:

«االبتـكار

الشـامل

والتقنيـة :عوامـل التمكيـن للتجـارة المسـتقبلية

عرضـا عـن العالقة
المسـتدامة» ،وقدمـت البعثـة ً
بيـن التقنيـة والبيئـة والتنميـة المسـتدامة.

إنجازات الهيئة ومشاريعها

قدمت المملكة
ضمن برامج الدعم الفني وبناء القدرات التابع لمعهد التدريب والتعاون الفني (َّ ،)ITTC
عرضا بعنوان« :مفاوضات التجارة اإللكترونية في
في إطار الدورة اإلقليمية للدول العربية للتجارة الرقمية ً
التحول الرقمي في المملكة».
منظمة التجارة العالمية والمكاسب التي تحققها للدول العربية ،وتجربة
ُّ

عــددا مــن العــروض بشــأن
مكتــب المنــدوب الدائــم للمملكــة لــدى منظمــة التجــارة العالميــة
قــدم
ً
 َّ
ُ
الموضوعــات اآلتيــة:
تعزيز االقتصاد الرقمي.

التمكين االقتصادي للمرأة.
دور التنظيم المحلي في تنمية تجارة الخدمات في المملكة.

مجلس التعاون الخليجي
وفد المملكة في
صاحب المعالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية،
ترأس
َ
ُ
االجتماع ( )61للجنة التعاون التجاري في مجلس التعاون الخليجي ،كما شارك معاليه في اللقاءات التشاورية
حضوريا يومي  13و 1443/3 / 14هـ بمدينة المنامة
مع رؤساء اتحادات وغرف دول المجلس ورواد األعمال
ًّ
بمملكة البحرين ،بمشاركة معالي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية ،لتأكيد دعم المملكة للعمل
الخليجي المشترك في الجوانب التجارية.
ومن منطلق تعزيز اقتصاديات دول المجلس في ضوء التطورات الدولية وما تتطلبه من تكامل أشمل
ُيعنى بجوانب الموائمة والتنسيق المشترك لموقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في محيط االقتصاد
العالمي ،فقد صدر قرار المجلس الوزاري الخليجي رقم ( )149وتاريخ 1443/2/9هـ بتعيين معالي المحافظ
األستاذ /عبدالرحمن الحربي لمنصب المنسق العام للمفاوضات مع الدول والمجموعات االقتصادية الدولية
باألمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي (رئيس الفريق التفاوضي الخليجي).

مشاركة صاحب المعالي وزير التجارة رئيس مجلس إ دارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية في االجتماع رقم ( )61للجنة
التعاون التجاري في مجلس التعاون الخليجي
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مجموعة عمل التجارة واالستثمار في أثناء الرئاسة اإليطالية لمجموعة العشرين
وفـد المملكـة فـي
صاحـب المعالـي وزيـر التجـارة ،رئيـس مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للتجـارة الخارجيـة،
تـرأس
َ
ُ
االجتمـاع الـوزاري لمجموعـة عمـل التجـارة واالسـتثمار فـي أثنـاء الرئاسـة اإليطاليـة لمجموعـة العشـرين لعـام
وعددا من اللقاءات الثنائية على هامش االجتماعات الرسـمية
اجتماعا
2021م ،وعقد الوزير خالل الزيارة 13
ً
ً

وفـي حفـل العشـاء الـذي أقامتـه دولـة الرئاسـة للـوزراء ووفـود دول مجموعـة العشـرين ورؤسـاء المنظمـات

الدوليـة ،بهـدف تعزيـز العالقـات الثنائيـة ،وبحـث فـرص التعاون مع المملكة بما يحقـق أهداف رؤية المملكة.

بنـاء علـى توصيـة اجتمـاع قـادة مجموعـة العشـرين ،الـذي عقد في المـدة  31-30أكتوبر
وصـدر البيـان الـوزاري ً
2021م فـي العاصمـة اإليطاليـة (رومـا) متضمنً ـا سـتة محـاور ،كاآلتي:

التأكيد على مبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية ،والتفاعل البنَّ اء مع جميع األعضاء إلجراء
نهج شامل وشفاف.
اإلصالح الضروري للمنظمة ،كما أبرز الوزراء الحاجة إلى تطبيق هذا االلتزام
ًّ
عمليا ،عبر ٍ
وتأكيد المناقشات التي جرت في إطارها.
التجارة والصحة وأهمية تعزيز الوصول العالمي والمنصف إلى اللقاحات والعالجات ،ومواصلة االمتثال
إلجراءات مجموعة العشرين لدعم التجارة واالستثمار العالميين استجابة لجائحة كورونا.
التجارة في الخدمات وتيسير االستثمار ،والدور المهم للخدمات كأداة للتعافي والنمو والتنوع االقتصادي.

الدعم الحكومي وتكافؤ الفرص ،وتأكيد مواصلة العمل لتعزيز بيئة األعمال ،ودعم نزاهة النظام التجاري
ُمتعدد األطراف واستدامته.
التجارة واالستدامة البيئية ،وتأكيد أهمية إسهام النظام التجاري متعدد األطراف في تعزيز أجندة األمم
المتحدة 2030م ،وأهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثالثة :االقتصادية ،واالجتماعية ،والبيئية.
إبــراز دور المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في دعم االقتصاد ،وأهمية تعزيز قــدرة هذه
اندماجا في االقتصاد العالمي.
المنشآت ومواردها اإلستراتيجية ،لتصبح أكثر قدرة على المنافسة ،وأكثر
ً

فريق المملكة لمجموعة عمل التجارة واالستثمار في مجموعة العشرين للعام 2021م
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جانب من اللقاء الثنائي مع معالي وزير التجارة والصناعة
والطاقة الكوري ،السيد هان كو يو

استقبال معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي اإليطالي
السيد لويجي دي مايو لصاحب المعالي وزير التجارة في
مدينة سورينتو اإليطالية

جانب من اللقاء الثنائي مع معالي وزير الخارجية والتعاون
الدولي اإليطالي ،السيد لويجي دي مايو

جانب من مشاركة صاحب المعالي وزير التجارة رئيس

مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية في اجتماع

وزراء التجارة واالستثمار لدول مجموعة العشرين 2021م

لقاء صاحب المعالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة
مع وزير التجارة اإلندونيسي ،السيد محمد لطفي
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منظمة التعاون اإلسالمي

صاحـب المعالـي وزيـر التجـارة ،رئيـس مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للتجـارة الخارجيـة ،فـي
شـارك
ُ
الـدورة الوزاريـة الــ ( )37للجنـة الدائمـة للتعـاون االقتصـادي والتجـاري ،التابعـة لمنظمـة التعـاون

دور المملكـة الريـادي وحضورهـا فـي المحافـل الدوليـة
اإلسلامي (الكومسـيك) فـي تركيـا،
مؤكـدا َ
ً

واإلسلامية ،واسـتمرارها فـي تعزيـز ودعـم العمـل اإلسلامي المشـترك فـي الجوانـب التجاريـة
واالقتصاديـة.

صاحب المعالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة في أثناء مشاركته في الدورة الوزارية رقم ( )37للجنة الدائمة
للتعاون االقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي (الكومسيك)

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد)
صاحب المعالي وزير التجارة ،رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية ،عبر االتصال المرئي في
شارك
ُ
االجتماع الــوزاري الخامس عشر والفعاليات

المصاحبة لمؤتمر األمــم المتحدة للتجارة

والتنمية (األونكتاد) ،مع ممثلين لعدد من
الجهات ذات العالقة فــي المملكة ،منها
وزارة االســتــثــمــار ،وهــيــئــة تنمية الــصــادرات

وعقدت الدورة الخامسة عشرة
السعوديةُ .
لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية تحت
عــنــوان( :مــن عــدم الــمــســاواة والضعف إلى

االزدهار للجميع).
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ً
ثالثا :المعالجات التجارية
ُ
الهيئة على إعداد مشروع نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية ،وجرت موافقة
عملت

مجلس الشورى على المشروع ،وإحالته إلى مجلس الوزراء .ويهدف النظام إلى حماية الصناعة

المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة ،والوقاية من الزيادة في الواردات،
ُ
العديد
الهيئة
حققت
والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض إلجراءات المعالجات التجارية .وقد َّ
َ
وفقا لآلتي:
ً
من اإلنجازات في إطار المعالجات التجارية لعام 2021م
1.الدفاع عن الصادرات السعودية في تحقيقات المعالجات التجارية الدولية ،فقد شاركت المملكة
وقدمت الدفوع القانونية في ( )7من تحقيقات المعالجات التجارية
معنيا،
طرفا
ً
بوصفها
َّ
ًّ
ضد الصادرات السعودية ،وتقديم الدعم الالزم للقطاع
(اإلغراق ،الوقاية ،الدعم) المقامة َّ
ضد الصادرات السعودية.
الخاص المعني .كما أنهت ( )5من تحقيقات المعالجات التجارية َّ

2.حماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة ،بفرض رسوم نهائية لمكافحة اإلغراق على
ضد واردات المملكة
(منتجات األلمنيوم)
المصدرة من الصين ،وبدء تحقيق مكافحة اإلغراق َّ
َّ
من منتجات:
المصدرة من الهند وتركيا وإسبانيا.
بطاريات المحركات ذات المنشأ أو
َّ

المصدرة من ألمانيا وفرنسا والهند.
ورق الكرتون (ورق فلوتنج -ورق تستالينر) ذات المنشأ أو
َّ

المصدرة من الصـين ،الـيـابـان ،بلجيكا ،سـنغافورة ،كوريا
بوليمرات فائقة االمتصاص ذات المنشأ أو
َّ
الجنوبية وفرنسا .وتجدر اإلشارة إلى أن هذا التحقيق يقام على نطاق المملكة دون بقية دول
مجلس التعاون ،نتيجة جهود الهيئة في تفعيل االستثناء الوارد في الفقرة  4من المادة  6من
الالئحة التنفيذية للنظام الخليجي الموحد.

3.المشـاركة فـي جلسـات اسـتماع علنيـة عقدهـا الجانـب الهنـدي بشـأن تحقيـق مكافحـة اإلغـراق
ضـد صـادرات المملكـة ،وتقديـم مالحظـات المملكـة وتعليقاتهـا بشـأن هـذه التحقيقـات علـى
َّ
النحـو اآلتـي:
بولي إيثيلين منخفض الكثافة
()LDPE

منتج مونو إيثلين جاليكول
()MEG

4.التوجه وإخطار جهاز تسوية المنازعات لدى منظمة التجارة العالمية ،بطلب عقد المشاورات
الرسمية مع االتحاد األوروبي ،لالعتراض والتباحث في مخالفاتهم ألحكام اتفاقية مكافحة
ضد صادرات المملكة والواليات
اإلغراق وقواعدها بالمنظمة ،بشأن تحقيق مكافحة اإلغراق َّ
المتحدة من منتج مونو إيثلين جاليكول ( ،)MEGوعليه ُعقدت المشاورات الرسمية بين الجانبين،
والسيما الجزء المتعلِّ ق بالتسعير
واستجاب الجانب األوروبي لدفوع المملكة وتحركاتها،
َّ
الحكومي للقيم ،وصدر تقرير الحقائق األوروبي بتاريخ  13سبتمبر 2021م ،بالتوصية بخفض
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المصدرة من  %11.1إلى  %7.7نتيجة تعديل
مقدار الرسوم المؤقتة على الشركات السعودية
َّ
توجه
وي َع ُّد أول ُّ
منهجية حساب هامش اإلغراق ،وهو ما يتوافق مع المسار القانوني المتبعُ ،
للمملكة لتسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية.

5.اعتماد عدم إلزامية تطبيق آلية المعالجات التجارية العربية على المملكة.

ُ
المصدرين والمنتجين
والمساعدة للجهات الحكومية والقطاع الخاص من
َ
المشورة
َ
الهيئة
تقدم
ِّ
ِّ 6.
َ
واألدلة التعريفية في هذا الشأن
البرامج
تقدم
َ
فيما يتعلق بموضوعات المعالجات التجارية ،كما ِّ
عبر اآلتي:
تقديم ( )5ورش عمل للتعريف بالمعالجات التجارية:

ورشتان للتعريف
بالمعالجات التجارية
بالتعاون مع اتحاد
الغرف التجارية
السعودية.

ورشة عمل الستطالع
مرئيات القطاع الخاص
بشأن نماذج شكاوى
المعالجات التجارية.

ورشتان لعدد من
الجهات الحكومية
للتعريف بمفهوم
تحقيقات مكافحة
الدعم في إطار
المعالجات التجارية.

تطويــر محتــوى تعريفــي بموضوعــات المعالجــات التجاريــة ومشــاركته عــن طريــق موقــع
الهيئــة العامــة للتجــارة الخارجيــة ،ويســتهدف هــذا المحتــوى القطاعيــن الحكومــي والخــاص
وفقــا لآلتــي:
ً

اتفاقيات المعالجات التجارية في منظمة التجارة العالمية:

مكافحة اإلغراق

الدعم والتدابير
التعويضية

الوقاية

تحقيقات المعالجات التجارية والدفاع عن الصادرات.
أدوار الجهات المشاركة في تحقيقات المعالجات التجارية ،سواء في الدفاع عن الصادرات أو في
حماية الصناعة المحلية.

إعداد ونشر أدلة تعريفية بموضوعات المعالجات التجارية.
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ضد الصادرات السعودية التي ُق ِّدمت الدفوع والمالحظات بشأنها في عام 2021م
التحقيقات َّ
#

نوع التحقيق

الدولة

المنتج

تاريخ التقديم

اإلجراء

1

مكافحة اإلغراق

الهند

ثنائي ميثيل فورماميد
()DMF

 3يناير 2021م

تقديم تعليقات ومالحظات

2

مكافحة اإلغراق

الهند

التولوين الدي إيسزونات
()TDI

 26يناير 2021م

تقديم تعليقات ومالحظات

3

وقاية

مصر

منتجات األلمنيوم

 14فبراير 2021م

تقديم تعليقات ومالحظات

4

مكافحة اإلغراق

الهند

بولي إيثيلين منخفض
الكثافة ()LDPE

 25مايو 2021م

تقديم تعليقات ومالحظات

5

مكافحة اإلغراق

االتحاد
األوروبي

مونو إيثلين جاليكول
()MEG

 14يونيو 2021م

تقديم تعليقات ومالحظات

6

مكافحة اإلغراق

الهند

مونو إيثلين جاليكول
()MEG

 23أغسطس 2021م

تقديم دفوع وتعليقات

7

مكافحة اإلغراق

كوريا

بيوتيل جاليكول إيثير
()BGE

 8نوفمبر 2021م

تقديم دفوع وتعليقات

ضد الصادرات السعودية التي ُأنهيت في عام 2021م
التحقيقات َّ
#

نوع التحقيق

الدولة

المنتج

تاريخ اإلنهاء

1

مكافحة اإلغراق

البرازيل

الزجاج المسطح الشفاف

 18فبراير2021م

2

مكافحة اإلغراق

الهند

األسيتون

 6يناير2021م

3

مكافحة اإلغراق

باكستان

أفالم البولي بروبلين ()BOPP Film

 16يوليو 2021م

4

وقاية

مصر

منتجات حديد التسليح والبيلت

 14نوفمبر 2021م

5

وقاية

مصر

منتجات األلمنيوم

 14نوفمبر 2021م
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رابعا :العالقات الدولية
ً
ُ
وفقـا الختصاصاتهـا إلـى تنميـة العالقات االقتصاديـة الدولية
الهيئـة العامـة للتجـارة الخارجيـة ً
تسـعى

وتحسـين الميـزان التجـاري غيـر النفطـي للمملكـة ،إضافـة إلـى تمكيـن القطـاع الخـاص مـن النفـاذ
لألسـواق الخارجيـة ،عبـر إدارة اللجـان الحكوميـة المشـتركة التـي تترأسـها الهيئـة ،ومتابعـة مخرجاتهـا،
وإدارة شـؤون زيـارات الوفـود الرسـمية الدوليـة.

مذكرة تفاهم وخطط عمل مشتركة

ُ
عددا من برامج التعاون المشتركة ومذكرة تفاهم في عام2021م وأهمها:
الهيئة
أبرمت
ً
1.مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وسلطنة عمان للتعاون في المجاالت التجارية.
2.خطة العمل لبرنامج التعاون في المجال التجاري بين المملكة وإندونيسيا.
3.خطة عمل للجنة االجتماعية واالقتصادية بمجلس الشراكة اإلستراتيجية السعودية البريطانية.

معالي محافظ الهيئة في أثناء زيارته لسلطنة ُعمان
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اللقاءات والزيارات لتعزيز العالقات الثنائية الدولية
صاحب المعالي وزير التجارة ،رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية ،ومعالي محافظ الهيئة،
شارك
ُ
عدد من اللقاءات مع أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب
ٍ
وسعادة وكيل المحافظ للعالقات الدولية ،في
متنوعا ،بهدف تعزيز
اجتماعا
السعادة السفراء والوفود الزائرة في عام 2021م ،بواقع ( )18زيارة ،و()119
ً
ً
العالقات الدولية ،وبحث فرص تنميتها ،وتفعيل اللجان المشتركة ،ودراسة الموضوعات ذات العالقة .ومن
أبرز البلدان التي جرت زيارتها :جمهورية العراق ،وسلطنة ُعمان ،وجمهورية مصر العربية ،والمملكة المتحدة،

والسويد.

ُ
والتحضير الستقبال زيارات أصحاب المعالي والسعادة بواقع ()6
اإلعداد
الهيئة في عام 2021م
وتولَّ ت
َ
َ

استقباالت على النحو اآلتي:

•رئيس مجلس إدارة التجارة الدولية البريطاني السيدة إليزابيث ترس.
•وزير التجارة الدولية البريطاني السيد رانيل جارالدينا.
• وزير التجارة الكوري.
•نائب رئيس الوزراء األيرلندي.
•وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي.
•مستشار رئيسة الوزراء لشؤون الصناعة واالستثمار
في القطاع الخاص البنغالديشي.

18

الزيارات
الخارجية

06

االستقباالت

الزيارات واللقاءات
الدولية في عام
2021م

119

االجتماعات
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جانب من الزيارات الخارجية

زيارة صاحب المعالي وزير التجارة رئيس مجلس إ دارة الهيئة إلى جمهورية العراق

زيارة صاحب المعالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة إلى جمهورية مصر العربية

زيارة معالي محافظ الهيئة إلى سلطنة ُعمان
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جانب من االستقباالت

صاحب المعالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة في أثناء استقبال
نائب رئيس الوزراء األيرلندي

صاحب المعالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة في أثناء استقبال رئيس مجلس
إدارة التجارة الدولية البريطاني السيدة إليزابيث ترس

استقبال معالي وزير التجارة الكوري في أثناء زيارته للمملكة
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مجالس التنسيق واللجان المشتركة
مجلس التنسيق السعودي العراقي

عددا من اإلنجازات في العام 2021م ،أهمها:
مجلس التنسيق السعودي العراقي
حقق
َّ
ً
ُ
اإلعداد لالجتماع المرئي بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،ودولة
السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي ،في الخامس والعشرين من مارس 2021م.
كما قام المجلس بالترتيب لزيارة رئيس الوزراء العراقي للمملكة ،ولقائه بصاحب السمو الملكي األمير
محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ،وقد
بحث الجانبان آفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيزها ،وأعربا عن ارتياحهما لمستوى التعاون والتنسيق
بين البلدين ،وأشادا بإنجازات المجلس التنسيقي السعودي العراقي ،وما تمخض عنه من اتفاقيات
ومذكرات تفاهم.

خادم الحرميين الشريفيين الملك سلمان بن عبد العزيز في أثناء اجتماعه المرئي مع رئيس الوزراء العراقي

اللجان المنعقدة في عام 2021م
 .1النقل والمنافذ الحدودية والموانئ
 .2المالية والمصرفية

 .3الطاقة والصناعات التحويلية
 .4االقتصادية والتجارية واالستثمارية والتنموية واإلغاثة

الزيارات المتبادلة
دعوة جمهورية العراق ضيف الشرف لمعرض الرياض الدولي للكتاب للنسخة 2021م ،وجاء الوفد العراقي

برئاسة وزير الثقافة وعدد من الشخصيات األدبية والفنية ،والعديد من دور النشر العريقة.
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وفقا لآلتي:
ً
توقيع ( )8اتفاقيات ومذكرات تفاهم
1.اتفاقية تفادي االزدواج الضريبي.
2.اتفاقية للتعاون في مجال التخطيط التنموي للتنويع االقتصادي وتنمية القطاع الخاص.
3.مذكرة تفاهم للتعاون بين شبكة اإلعالم العراقي وهيئة اإلذاعة والتلفزيون في المملكة.
4.مذكرة تفاهم للتعاون بين دارة الملك عبدالعزيز ودارة الكتب والوثائق العراقية.
5.اتفاقيتان في مجالي النقل الجوي والبحري.
6.اتفاقيتان بين الصندوق السعودي للتنمية والمصرف العراقي للتجارة والمصرف األهلي العراقي
بـ 60مليون دوالر.
7.االتفاق على توقيع مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي.

سمو ولي العهد يصطحب رئيس الوزراء العراقي في جولة بالدرعية

معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية ،رئيس مجلس
إدارة الهيئة العامة للنقل ومعالي وزير النقل العراقي في
أثناء توقيع اتفاقية تعاون مشتركة في مجال النقل البحري

سعادة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية
وسعادة رئيس مجلس إدارة المصرف األهلي العراقي
في أثناء توقيع اتفاقية تمويل
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مجلس التنسيق السعودي اإلماراتي
مبادرات مجلس التنسيق السعودي اإلماراتي لمنظومة التجارة
أطلق مجلس التنسيق السعودي اإلماراتي لمنظومة التجارة المبادرات اآلتية:
مبادرة تأسيس مجلس رواد األعمال اإلماراتي السعودي في مجال التعاون التجاري التابع للجنة
المال واالستثمار.

ســنويا للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة لعــرض المشــاريع
مبــادرة إقامــة معــرض مشــترك ُيعقــد
ًّ
والمنتجــات بيــن البلديــن.

تُ عنى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» بتنفيذ هاتين المبادراتين.
مبادرة افتتاح ملحقية تجارية في الدولتين في مجال التعاون التجاري تحت لجنة المال واالستثمار.
تُ عنى الهيئة العامة للتجارة الخارجية بتنفيذ هذه المبادرة.

لجنة المال واالستثمار بمجلس التنسيق السعودي اإلماراتي

ُعقــدت لجنــة المــال واالســتثمار بمجلــس التنســيق الســعودي اإلماراتــي ،وتضمنــت أعمــال اللجنــة المحــاور
اآلتية:

لكل مجال من المجاالت التابعة للجنة المال واالستثمار لمناقشة سير
أواًل :جلسات الطاولة المستديرة ِّ
 ً
العمل في المبادرات التابعة للمجال ،واستكمال بطاقات المبادرات وجميع متطلبات األمانة التنفيذية
أي عقبات تواجه المبادرات.
لمجلس التنسيق السعودي اإلماراتي ،والتقدم المحرز ِّ
لكل مبادرة ،ومعالجة ِّ

ثانيا :مناقشة توصيات معالجة التحديات التي تواجه الشركات والمصانع الوطنية في البلدين في المنافذ
 ً
الجمركية ،ومشاركة مسؤولي الجهات في المواضيع التي لم ُيتَّ فق على توصيات بشأنها ،ومعالجة

التحديات المتعلقة بذلك.
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اللجان المشتركة
المشــاركة فــي إعــداد خطــة عمــل للجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة بمجلــس الشــراكة اإلســتراتيجية
الســعودية البريطانيــة ،تتضمــن المحــاور اآلتيــة:

الطاقة والصناعة والبيئة

الصحة والتعليم

التجارة واالستثمار والخدمات المالية

السياحة والثقافة والرياضة

اجتماعا مع الجهات ذات العالقة في المملكة وخارجها ،بهدف تعزيز
التنظيم والمشاركة في ()195
ً
ودوليا.
وإقليميا
محليا
العالقات الدولية ،ودراسة المواضيع ذات العالقة المشتركة
ًّ
ًّ
ًّ

تحضيريا للجان مشتركة مع الجهات الحكومية في المملكة،
اجتماعا
التنظيم والمشاركة في ()66
ًّ
ً
لقاء؛
إضافة إلى التنظيم والمشاركة في اللجان الوزارية المشتركة مع الدول األخرى بواقع ()20
ً

لتعزيز دور اللجان الوزارية المشتركة مع الدول األجنبية ،ومن أبرزها:

عقد الدورة السابعة عشرة للجنة السعودية المصرية المشتركة في القاهرة.
عقــد اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة بمجلــس الشــراكة اإلســتراتيجية الســعودية البريطانيــة فــي
المملكــة المتحــدة.

عقد الدورة الثانية للجنة السعودية السويدية المشتركة في ستوكهولم.
افتراضيا.
عقد الدورة الثالثة للجنة السعودية الفنلندية المشتركة
ًّ

صاحب المعالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة في أثناء مشاركته في الدورة الثانية للجنة السعودية السويدية
المشتركة في ستوكهولم
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خامسا :القطاع الخاص والتمثيل الدولي
ً

الملحقيات التجارية

تهـدف الملحقيـات التجاريـة إلـى اإلسـهام فـي تنميـة التبـادل التجـاري واالسـتثماري للمملكـة

مـع شـركائها الدولييـن واألسـواق المسـتهدفة ،بمـا يسـهم فـي تحقيـق األهـداف اإلسـتراتيجية
وفقا لآلتي:
ً
للهيئة،

01

02

نــفــاذ ال ــص ــادرات الــســعــوديــة لــأســواق
الخارجية.

جذب استثمارات جديدة بالتنسيق مع
وزارة االستثمار.

03

04

ال ــح ـ ُّـد م ــن ال ــم ــم ــارس ــات غــيــر الــعــادلــة
بــالــتــجــارة الــدولــيــة (اإلغـــــــراق ،الــدعــم،
الوقاية).

تــوعــيــة ال ــق ــط ــاع الـــخـــاص الــســعــودي
بموضوعات التجارة الدولية ،وتعظيم
اســتــفــادتــه م ــن االتــفــاقــيــات الــتــجــاريــة
واالمتيازات الممنوحة فيها وااللتزامات
المترتبة عليها والفرص التي تتيحها.

أبرز جهود الملحقيات التجارية
أسهمت الملحقيات التجارية في تنمية التبادل التجاري في السلع والخدمات ،وفيما يأتي أبرز

الجهود في أثناء عام 2021م:

تجاريا
نزاعا
ًّ
1.تمكين القطاع الخاص السعودي عبر التسوية الودية للنزاعات التجارية ،حيث ُح َّل (ً )55
بالتنسيق مع الجهات الحكومية في الدول النظيرة.
مسودة مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء وهيئة تطوير الشؤون
2.الوصول إلى صياغة
َّ
اإلسالمية (جاكيم) لتمكين الشركات السعودية من النفاذ للسوق الماليزي.
3.الوصول إلى اتفاق بين الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الزراعة الماليزية العتماد نماذج لدخول
المنتجات السعودية لماليزيا.
4.اإلسهام في إتمام فرصة تصديرية في قطاع الصناعات الغذائية لدولة إندونيسيا بقيمة تقديرية تبلغ
 20مليون ريال (في السنة األولى).
5.تقديم الدعم لتسجيل المصانع السعودية لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في
جمهورية مصر العربية ،وبلغ عدد المصانع التي ُس ِّجلت ( )10مصانع وطنية.
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6.تقديم الدعم لمعالجة قضايا إمدادات المستلزمات الطبية الخاصة بجائحة كورونا مع الجهات األمريكية،
وتسريع وصولها ،والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية الستيراد لقاحات كوفيد  19 -لدى الشركات

األمريكية ،وتسوية االلتزامات المالية بالتنسيق مع وزارة الصحة السعودية.

تحقيقا لرؤية «أن تكون
ً
وقد نجحت الملحقيات في تمكين نفاذ التمور لألسواق الخارجية،
عالميا للتمور» .وفيما يأتي بعض الجهود في عام 2021م:
المصدر األول
المملكة
ًّ
ِّ
ً
مقارنــة بعــام
1.اإلســهام فــي زيــادة صــادرات المملكــة مــن التمــور إلــى األســواق الكوريــة بنســبة %52
2020م ،وذلــك عبــر اآلتــي:

زيارة المعارض الكورية المتخصصة في المنتجات الغذائية.
عقد اجتماعات مع أكثر من ( )40شركة كورية مهتمة باستيراد المواد الغذائية.
تعريف الشركات الكورية بالتمور السعودية وجودتها.
تعريف الشركات الكورية المهتمة باستيراد التمور بالمركز الوطني للنخيل والتمور.
إعداد قاعدة بيانات للشركات الكورية التي تعمل في استيراد المواد الغذائية (جملة وتجزئة) ،ومشاركتها
مع شركات التمور السعودية الراغبة في التصدير إلى كوريا.

حل العوائق التي تواجه الشركات الكورية ،وتسهيل التواصل مع الجانب السعودي في القطاعين
 ُّ
الحكومي والخاص.

2.دعم المركز الوطني للتمور والنخيل بالغرفة التجارية األمريكية ومجالس األعمال ،وتنسيق اجتماعات
مستوردا في الواليات المتحدة األمريكية.
مع أكبر 30
ً

3.جذب إحدى أكبر شركات استيراد الفاكهة ( )PPOالستيراد التمور السعودية وتوزيعها في سويسرا.
4.تمكين نفاذ شحنات التمور لدولة المغرب.
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منجزات الملحقيات التجارية لعام 2021م

فرص استثمارية تمت
إحالتها لوزارة االستثمار

زيارات القطاع الحكومي

102
منجزات

348

المؤتمرات والفعاليات

488

1837

الملحقيات
التجارية

254

زيارة الملحق التجاري السعودي
التحاد الصناعات الكورية

فرص تصديرية تمت
إحالتها لهيئة تنمية
الصادرات السعودية

548

زيارات القطاع الخاص

االجتماعات المنعقدة في
مقر الملحقيات

زيارة الملحقية التجارية في كوريا لجمعية المستوردين
الكوريين ()KOIMA

مشاركة الملحقية التجارية في برلين بالملتقى العربي األلماني الرابع والعشرين
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الملحقية التجارية في جنيف

الملحقية التجارية في روما

الملحقية التجارية في لندن

الملحقية التجارية في واشنطن

الملحقية التجارية في القاهرة

الملحقية التجارية في بيروت

الملحقية التجارية في إسطنبول

الملحقية التجارية في بكين

الملحقية التجارية في طوكيو

الملحقية التجارية في نيودلهي

الملحقية التجارية في إسالم آباد

الملحقية التجارية في كوااللمبور

الملحقية التجارية في الرباط

الملحقية التجارية في سيئول

الملحقية التجارية في بغداد

الملحقية التجارية في موسكو

الملحقية التجارية في برلين

الملحقية التجارية في سيدني

الملحقية التجارية في جوهانسبرغ

الملحقية التجارية في أثينا

تحت التأسيس

تحت التأسيس
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مجالس األعمال السعودية األجنبية المشتركة
تضم ممثلين لقطاع األعمال في المملكة
عد هذه المجالس تجمعات مشتركة أو إقليمية،
ُّ
تُ ُّ
ونظرائهم في دول أخرى ممن لديهم استثمارات أو عمليات تصدير أو استيراد في الدول النظيرة
بهدف تعزيز التبادل التجاري وحل العقبات التي تواجه القطاع الخاص ،وفي عام 2021مُ ،شكِّ ل
إضافة إلى
ً
ثنائيا و( )8مجالس أعمال إقليمية جديدة تم البدء بإجراءات تشكيلها،
( )13مجلس أعمال ًّ

وفقا لآلتي:
ً
حاليا ،وذلك
المجالس القائمة ًّ

23

ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ

ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

 01ﻣﺼﺮ

02

اﻟﻌﺮاق

 01ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ

 01اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ

 02أﻣﺮﻳﻜﺎ

 02اﻟﺴﻮﻳﺪ

 03اﻟﺴﻮدان

 03ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

 04اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

 04أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

ُ 05ﻋﻤﺎن

 05ﻓﺮﻧﺴﺎ

 06اﻹﻣﺎرات

 06اﻟﺼﻴﻦ

 07اﻟﻤﻐﺮب

 07روﺳﻴﺎ

 08اﻟﻴﻤﻦ

 08إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

 09اﻷردن

 09ﺟﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

 10ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ
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ﻣﻦ دول اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ

ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى

ﻣﻦ اﻟﺪول اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ اﻷﺧﺮى

 01ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
 02أوزﺑﻜﺴﺘﺎن
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ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ 2022م

8

دول أوروﺑﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

اﻟﺪول اﻹﺳﻜﻨﺪﻧﺎﻓﻴﺔ

ﺑﻮﻟﻨﺪا  -اﻟﺘﺸﻴﻚ  -اﻟﻤﺠﺮ  -ﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ -
روﺳﻴﺎ اﻟﺒﻴﻀﺎء  -ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ  -إﺳﺘﻮﻧﻴﺎ  -ﻣﻮﻟﺪوﻓﺎ

اﻟﺪﻧﻤﺎرك  -اﻟﻨﺮوﻳﺞ  -آﻳﺴﻠﻨﺪا  -ﻓﻨﻠﻨﺪا

دول اﻟﺒﻠﻘﺎن

دول اﻵﺳﻴﺎن

اﻟﻴﻮﻧﺎن  -ﻗﺒﺮص  -ﺻﺮﺑﻴﺎ  -ﻛﺮواﺗﻴﺎ  -ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ  -أﻟﺒﺎﻳﻨﺎ -
ﻣﻘﺪوﻧﻴﺎ -ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ  -ﻛﻮﺳﻮﻓﻮ  -اﻟﺠﺒﻞ اﻷﺳﻮد  -روﻣﺎﻧﻴﺎ

ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة  -ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ  -اﻟﻔﻠﺒﻴﻦ  -ﻓﻴﺘﻨﺎم -
ﻛﻤﺒﻮدﻳﺎ  -ﺑﺮوﻧﺎي  -إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ

دول وﺳﻂ آﺳﻴﺎ

دول أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن  -ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎن  -ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن -
ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن

أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ  -ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا

دول وﺳﻂ وﻏﺮب أوروﺑﺎ

دول أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ

ﻫﻮﻟﻨﺪا  -ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ  -ﺳﻮﻳﺴﺮا  -اﻟﻨﻤﺴﺎ -
اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل  -إﻳﺮﻟﻨﺪا

اﻟﺒﺮازﻳﻞ  -اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ  -اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ  -ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ -
ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ  -ﻛﻮﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ
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فرق عمل مجالس األعمال السعودية األجنبية
فرق عمل منبثقة من مجالس األعمال (قطاعية – ثنائية)؛ لتحديد الصعوبات والحلول المقترحة
ُشكِّ لت ُ

لمعالجتها ،وتعزيز التبادل التجاري واالستثماري بين المملكة والدول النظيرة .وتعمل فرق العمل الثنائية

حل التحديات والصعوبات التي تواجه التبادل التجاري واالستثماري بين الدولتين .وفي عام 2021م
على ِّ

وفقا لآلتي:
ً
فرق العمل الثنائية والقطاعية
ُشكِّ لت ُ

()6

فرق عمل قطاعية

مجلس األعمال السعودي الصيني

()8

فرق عمل قطاعية

مجلس األعمال السعودي العراقي

()6

فرق عمل قطاعية

مجلس األعمال السعودي األلماني

()6

فرق عمل قطاعية

مجلس األعمال السعودي
الجنوب إفريقي

()7

فرق عمل قطاعية

مجلس األعمال السعودي األوزبكي
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()6

فرق عمل قطاعية

مجلس األعمال السعودي المصري

()3

فرق عمل قطاعية

مجلس األعمال السعودي البريطاني

()9

فرق عمل قطاعية

مجلس األعمال السعودي الروسي

()5

فرق عمل قطاعية

مجلس األعمال السعودي المغربي

()8

فرق عمل قطاعية

مجلس األعمال السعودي اإليطالي

إنجازات الهيئة ومشاريعها

مشاركة مجالس األعمال السعودية األجنبية في اللجان المشتركة والوفود الرسمية
تفعيل مشاركة القطاع الخاص في موضوعات التجارة الخارجية ،عبر مشاركة مجالس األعمال السعودية

األجنبية في اللجان المشتركة والوفود الرسمية ،وقد شاركت مجالس األعمال في عام 2021م في ()9

لجان مشتركة و ( )11زيارة للوفود الرسمية.

اتفاقيات إنشاء مجالس األعمال السعودية األجنبية
الموقعة في عام 2021م
َّ
أواًل :االتفاقيات
ً

اإلمارات

البرتغال

أوزبكستان

السويد

اليونان

ثانيا :االتفاقيات المستهدفة في عام 2022م
ً

األرجنتين

البرازيل

هولندا

قبرص

بلجيكا
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لقاءات القطاع الخاص األجنبي مع الجهات الحكومية في المملكة
ُ
ملفا للقاءات وفود أصحاب
الهيئة في عام 2021م ،بالتنسيق مع مجالس األعمال ،على إعداد ًّ 41
عملت
األعمال والشركات األجنبية مع الجهات الرسمية في المملكة ،تتضمن مجاالت التعاون والفرص االستثمارية

الحالية والمستقبلية.

التواصل مع القطاع الخاص في دول مجموعة العشرين لتعزيز االستثمار في المملكة
سعيا من الهيئة العامة للتجارة الخارجية لتعزيز قنوات التواصل مع القطاع الخاص في دول مجموعة
ً

العشرين العاملة في المملكةُ ،شكِّ ل فريق عمل من الهيئة ووزارة التجارة ،بالتنسيق مع وزارة الخارجية

ووزارة االستثمار واتحاد الغرف السعودية ،لحصر تحديات الشركات المستهدفة والحلول المقترحة ،عبر
تحديات القطاع الخاص على  2609من شركات مجموعة العشرين في المملكة المصنفة
تعميم استبانة ِّ

نشطة ،كما عقد فريق العمل ورش عمل قطاعية تخصصية مع  369شركة من كبرى شركات دول مجموعة
تحديات القطاع الخاص في التبادل التجاري الدولي ،وحصر
العشرين المستثمرة في المملكة ،لمناقشة
ِّ

الحلول والمقترحات المناسبة لتعزيز دور القطاع الخاص في التجارة الخارجية.
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الجهود المبذولة

ورش عمـل مـع القطـاع الخـاص السـعودي واألجنبـي لتحديـد التحديـات والصعوبـات التـي
تواجـه القطـاع الخـاص والحلـول المقترحـة لمعالجتهـا ،بالتنسـيق والمواءمـة مـع اتحـاد

الغـرف التجاريـة السـعودية ،والتواصـل المباشـر بيـن الهيئـة والشـركات العاملـة بالمملكـة.
افتراضيا مع الشركات.
اجتماعا
ًّ
ً
لجنة وطنية مدعوة من الغرف التجارية السعودية لورش العمل
استبيانً ا لحصر الحلول والصعوبات التي تواجه القطاع الـخــاص ،وبلغ عــدد الشركات
المشاركة في االستبيان ( ،)2609وخلصت نتائج االستبيان إلى اآلتي:
حصر ( )52من العوائق والصعوبات التي تواجه القطاعات.
حصر ( )45من الحلول والمقترحات للشركات في القطاع.
مذكرة تفاهم

ُ
مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية الصادرات السعودية؛ بهدف تنسيق
َ
الهيئة العامة للتجارة الخارجية
وقعت

ودعما لتحقيق األهداف
التعاون وتعزيز التواصل بين الطرفين على المستوى اإلستراتيجي والتنفيذي،
ً
«صنِ ع في السعودية»
اإلستراتيجية لبرنامج ُ

معالي محافظ الهيئة خالل ورشة عمل لمناقشة تحديات القطاع الخاص في التبادل التجاري الدولي بالتعاون مع
اللجان الوطنية في اتحاد الغرف التجارية السعودية

معالي محافظ الهيئة في أثناء توقيع مذكرة تفاهم برنامج صنع في السعودية مع هيئة تنمية الصادرات
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سادسا :الدراسات والتقارير
ً
المتوقع من رفع الرسوم الجمركية في الواردات السلعية
َّ
اإلسهام في إعداد دراسة األثر االقتصادي
(الحزمة الثانية) من ِقبل الفريق المشكَّ ل من الجهات المعنية ذات العالقة ،بغرض حماية الصناعات

الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية وتشجيعها.

إعداد تقارير عن أبرز نتائج الجهود الدولية لمواجهة آثار جائحة كورونا على النظام الصحي واالقتصادي

ً
إضافة إلى تقارير بشأن التنبؤات بمستقبل التجارة العالمية في ظل تأثير الجائحة.
والتجاري العالمي،

إعداد دراسات لتقييم أثر اتفاقيات التجارة الحرة.
وتقريرا في عام 2021م عن أهم شركاء المملكة التجاريين ،وأبرز التطورات
ملفا
ًّ
إعداد ()199
ً
تقريرا منها مع الجهات ذات العالقة.
االقتصادية العالمية .ومشاركة ()149
ً

إعداد تقارير عن مجالس األعمال السعودية األجنبية المشتركة.
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سابعا :القوى البشرية
ً

235 180
إجمــــالـي عــــــدد
موظفي الهيئة

الذكور

55
اإلناث

201
عدد الموظفين السعوديين

سعودة الوظائف

56

إجمالي الوظائف

22

الوظائف القيادية

التوظيف في عام

34

الوظائف التنفيذية

2021م

77

التـقــــرير السـنــوي
1443هـــ 2021 -م

المرافق والخدمات
االنتهـاء مـن مشـروع تأهيـل المقـر الجديـد للهيئـة العامـة للتجـارة الخارجيـة وتجهيـزه؛ لتحقيق بيئـة عمل ريادية
محفـزة وحاضنـة لإلبداع.
ِّ

تقنية المعلومات
كبيـرا بتطويـر البنيـة التحتيـة الرقميـة ،حيـث جـرى إنجـاز العديـد مـن المشـاريع المتعلِّ قـة
اهتمامـا
تولـي الهيئـة
ً
ً
بتقنيـة المعلومـات فـي أثنـاء عـام 2021م ،وفيمـا يأتـي أبرزهـا:

تأسيس البنية التحتية لشبكة
االتصال المرئي والصوتي في
المبنى الجديد للهيئة

إطالق الموقع
اإللكتروني للهيئة

تقنية

المعلومات

تسجيل الهيئة العامة
للتجارة الخارجية على منصة
هيئة الحكومة الرقمية

إطالق النظام اإللكتروني إلدارة
الموارد البشرية

الموقع اإللكتروني
ُيعـد الموقـع اإللكترونـي – إضافـة إلـى المنصـات الرقميـة األخـرى -الواجهـة الرسـمية للهيئـة ،للتعريـف بهـا

وبأهدافهـا ،وإبـراز أنشـطتها وأخبارهـا.

خاصا متضمنً ا ما يأتي:
ويقدم الموقع اإللكتروني للمستخدمين
محتوى ًّ
ً
ِّ
األنظمة واللوائح.

االتفاقيات التجارية.

المعالجات التجارية.

الملحقيات التجارية ونطاق التغطية الجغرافية.

مجالس األعمال السعودية األجنبية.

المنظمات الدولية.
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ويتيح الموقع العديد من الخدمات ،منها:
المشاركة في االستبانات واستطالعات الرأي.
التسجيل في ورش العمل والمنتديات ذات العالقة بالتجارة الخارجية.
التقديم على الوظائف المعلنة من قبل الهيئة.
تقديم طلبات االستفسارات والمقترحات والشكاوى.

صاحب المعالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة ومعالي محافظ الهيئة في أثناء تدشين الموقع اإللكتروني

البيانات المالية
وفقا لآلتي:
 تم اعتماد ميزانية العام المالي 2021م ً

الميزانية المعتمدة

108,263,023.96
المنصرف  /المسحوبات

99,368,657.96

المتبقي

8,894,366.00

 إصدار أول حساب ختامي للهيئة لعامي 2020-2019م.
التحول للمحاسبة على أساس االستحقاق ،بالتنسيق مع مركز االستحقاق المحاسبي بوزارة المالية.
 العمل على
ُّ
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مباني الهيئة العامة للتجارة الخارجية

اﻟﻴﺎﺑﺎن
ﻃﻮﻛﻴﻮ

روﺳﻴﺎ
ﻣﻮﺳﻜﻮ

اﻟﺼﻴﻦ
ﺑﻜﻴﻦ

اﻟﻬﻨﺪ
ﻧﻴﻮدﻟﻬﻲ

ﺗﺮﻛﻴﺎ
إﺳﻄﻨﺒﻮل

اﻟﻌﺮاق
ﺑﻐﺪاد

إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
روﻣﺎ

ﻟﺒﻨﺎن
ﺑﻴﺮوت

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻟﻨﺪن
ﺳﻮﻳﺴﺮا
ﺟﻨﻴﻒ

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
ﺑﺮﻟﻴﻦ

اﻟﻤﻐﺮب
اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء

ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺳﻴﻮل

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
واﺷﻨﻄﻦ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
إﺳﻼم أﺑﺎد
اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
اﻟﺮﻳﺎض

أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
ﺳﻴﺪﻧﻲ

ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
ﻛﻮاﻻﻟﻤﺒﻮر

ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻘﺎﻫﺮة

ﺟﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺟﻮﻫﺎﻧﺴﺒﺮغ

المقر الرئيس للهيئة (في مبنى مستأجر)
ملحقيات تجارية داخل البعثة الدبلوماسية
مبان مستأجرة)
مقر البعثة الدبلوماسية (في
ملحقيات تجارية خارج ِّ
ٍ
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التدريب والتطوير
موظفا من موظفي الهيئة على برامج
ً
تدريب ()49

أمن الوثائق بالتنسيق مع رئاسة أمن الدولة.

التعاون مع معهد التجارة العالمية إلعداد برنامج

موظفا من موظفي الهيئة وموظفاتها.
ً
تدريبي لـ()23
موظفا من موظفي الهيئة وموظفاتها
ً
تدريب عن ُبعد لـ()41

المقدمة من منظمة التجارة العالمية.
على الدورات
َّ

الوثائق والمحفوظات

01

02

03

نقل وتخزين الوثائق من مبنى

تــوعــيــة الــمــوظــفــيــن بــأمــن الــوثــائــق

زيــارات ميدانية لمراكز الوثائق

الجديد.

والمعلومات السرية وإفشائها.

واالستفادة من تجربتهم.

وزارة التجارة إلــى مبنى الهيئة

والمعلومات ،وعقوبات نشر الوثائق

والمحفوظات لعدد من الجهات

04

05

06

حوكمة أعمال المركز وتطوير

تجهيز الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لحفظ

تشـكيل اللجنـة الدائمـة للوثائـق

والــلــوائــح والــنــمــاذج والخطط

الهيئة الجديد.

البيئة التنظيمية من األنظمة
وإجراءات العمل.

الوثائق والمحفوظات في مقر

بنـاء
والمحفوظـات فـي الهيئـة،
ً
علـى األمـر السـامي الكريـم رقـم

(/372/7م) وتاريخ1417/8/27هـ .
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عدد من المحاور ،وتطرح في هذا اإلطار مقترحاتها لمعالجة
تحديات في ٍ
ٍ
تواجه الهيئة العامة للتجارة الخارجية
تلك التحديات على النحو اآلتي:
التحديات
ِّ

مقترحات المعالجة

اإلستراتيجيات والسياسات والبيانات
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غياب إستراتيجية وطنية معتمدة للتجارة الخارجية.

اعتماد اإلستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية.

محدوديــة البيانــات والمعلومــات ذات العالقــة
وتعــدد مصادرهــا.
بالتجــارة الخارجيــة
ُّ

تطوير قاعد بيانات وطنية ديناميكية ،توفر بيانات
حيـة للسـلع والخدمـات بحسـب احتيـاج الجهـات،
َّ
وتمكيـن الجهـات المعنيـة مـن االسـتفادة منهـا،
لتحديـث اإلسـتراتيجيات والدراسـات ،وإعـداد
المواقـف التفاوضيـة ،وتوحيـد مصـادر البيانـات
والمعلومـات.

التحديات ومقترحات التطوير

الموارد البشرية
محدودية الكوادر البشرية المتخصصة في مجاالت
التجارة الدولية.

تكثيـف برامـج التدريـب مـع المنظمـات والمعاهـد
الدوليـة واسـتقطاب الخبـرات الدوليـة.

االتفاقيات التجارية

والمــدد الزمنيــة
اختــاف االهتمامــات االقتصاديــة
ُ
المســتغرقة فــي مفاوضــات التجــارة الحــرة.

تقديـم الدعـم مـن الجهـات الحكوميـة فـي دول
المجلـس للفريـق التفاوضي الخليجي عبر ممثليها
بالفريـق ،لتقديـم المرونـات الالزمـة بمـا يحقـق
تطلعـات دول المجلـس ويتعاطـى مـع المتغيـرات
واالهتمامـات التجاريـة الدوليـة ،ولتمكيـن تقليـل
مـدد عقـد تلـك االتفاقيـات وضمـان شـموليتها
وتحقيقهـا لألهـداف المرجـوة.
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